§1
Účel nariadenia
(1) Obec Dechtice v rámci starostlivosti o všestranný rozvoj svojho územia a starostlivosti o potreby
svojich obyvateľov poskytuje na svojom území služby. V súvislosti s poskytovaním týchto
služieb vznikajú obci náklady.
(2) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia, ďalej len VZN“) je upraviť podmienky vyberania
miestnych poplatkov a poplatkov za poskytnuté služby.
3) Toto VZN ustanovuje druhy poplatkov, ktoré sa vyberajú v období celého kalendárneho roka,
jednotlivé sadzby poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia poplatkov, ohlasovaciu
povinnosť, úľavy a oslobodenia od poplatkov, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatkov
a aj ďalšie náležitosti vyberania poplatkov za služby na území obce Dechtice.
DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§2
Druh poplatku
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Poplatok v obecnej knižnici
Poplatok za vyhlasovanie v MR a za uverejnenie oznamu v káblovej televízii
Poplatok za krátkodobé prenajímanie KD a priestorov patriacich obci
Poplatok za užívanie domu smútku
Poplatok za výmenu smetnej nádoby
Poplatok za prenájom inventáru, strojov a zariadení
Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne
TRETIA ČASŤ
VÝŠKA POPLATKU A SPLATNOSŤ
§3
Poplatok v obecnej knižnici

(1) Výška poplatku v obecnej knižnici:
a) Zápisné na kalendárny rok dospelý
2€
b) Zápisné na kalendárny rok študent
1€
d) 1. upomienka
0,50 €
e) 2. upomienka
1,00 €
f) 3. upomienka
1,50 €
g) strata knihy
cena knihy + 50% z ceny knihy
(2) Poplatok vyberá poverený pracovník OK priebežne počas celého roka.

vyhlásenie
d) za uverejnenie oznamu v káblovej televízii

5,00 €/jeden týždeň

(4) Poplatok je splatný pred začiatkom relácie, alebo v deň uverejnenia oznamu.
(5) Od poplatku za vyhlasovanie v miestnom rozhlase sú oslobodené relácie zadávané Obecným
úradom, spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci, ZŠ, MŠ, políciou, farským úradom
a ostatnými štátnymi zložkami.
Od poplatku je oslobodený aj smútočný oznam.

§5
Poplatok za krátkodobé prenajímanie KD a priestorov patriacich obci
(1) Obec poskytuje prenájom kultúrneho domu a priestorov patriacich obci fyzickým aj právnickým
osobám za účelom:
a) spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, oslava, zábava, diskotéka, kar a pod.)
b) pracovnej akcie (schôdza, seminár, školenie, prezentácia a pod.)
c) predajné akcie (predaj tovaru, prezentácia tovaru a pod.)
(2) Obec neposkytuje prenájom kultúrneho domu a priestorov patriacich obci za účelom šírenia
myšlienok podporujúcich fašizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú neznášanlivosť.
(3) Záujem o prenájom oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na obecnom úrade, spravidla
aspoň 15 dní pred dňom prenájmu.
(4) Poplatky za prenájom kultúrneho domu a priestorov patriacich obci sú:
a) prenájom sály KD za účelom:
- tanečnej zábavy, diskotéky
300 € - usporiadateľ s trvalým pobytom v obci
400 € - usporiadateľ bez trvalého pobytu v obci
- plesu
50 € - usporiadateľom je MŠ alebo ZŠ
200 € - usporiadateľom je miestna organizácia
500 € - podnikové plesy
- svadobnej veselice sobota
150 € - usporiadateľ s trvalým pobytom v obci
- svadobná veselica sobota, nedeľa
180 € - usporiadateľ s trvalým pobytom v obci
200 € - usporiadateľ bez trvalého pobytu v obci
- oslavy
70 €
- karu
15 €
- schôdze, prezentácie bez predaja výr. 10 € - usporiadateľom je miestna organizácia
- schôdze, školenia, semináre
20 € - usporiadateľom nie je MO
- predajnej akcie po celý deň
100 € - obdobie roka od 1.04. do 30.09.

(6) Od poplatku za prenájom kultúrneho domu a priestorov obecného úradu sú oslobodení:
MŠ a ZŠ v prípade prenájmu na neziskovú akciu.
§6
Poplatok za užívanie domu smútku
(1)

Výška poplatku za užívanie domu smútku:
- 10 € za jeden smútočný obrad pre občana obce
- 15 € za jeden smútočný obrad pre ostatných

(2)

Do výšky poplatku sú započítané režijné náklady paušálne.

(3)

Poplatok za užívanie domu smútku platí osoba blízka zomretému, resp. iná osoba, ktorá pohreb
vybavuje.
§7
Poplatok za výmenu smetnej nádoby

(1) Obec pri výmene smetnej nádoby vyberá poplatok vo výške:
- 15 € za nádobu s objemom 120 l pre občana
- 20 € za nádobu s objemom 240 l pre občana
- 30 € za nádobu s objemom 120 l pre podnikateľa
- 40 € za nádobu s objemom 240 l pre podnikateľa
(2) Poplatok obecný úrad vyberá pri preberaní smetnej nádoby.
(3) Smetné nádoby na separovaný zber poskytuje obec občanom zadarmo.
§8
Poplatok za prenájom inventáru, strojov a zariadení
(1) Obec poskytuje krátkodobý prenájom inventáru, strojov a zariadení fyzickým aj právnickým
osobám.
(2) Záujem o prenájom oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na obecnom úrade,
spravidla aspoň 3 dni pred dňom prenájmu.
(3) Poplatky za prenájom:
a) inventáru
- obrus
malý
veľký

1,15 €/kus
1,30 €/kus

čakanie

6,00 € za každú aj začatú hodinu

Pri vývoze odpadu z domácnosti, uskladnenie a likvidáciu odpadu, platí tvorca odpadu.
(4) Od poplatku za krátkodobý prenájom inventáru, strojov a zariadení sú oslobodení:
obecný úrad, spoločenské organizácie pôsobiace v obci, MŠ a ZŠ.
§9
Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne
Obec Dechtice, ako správca cintorína, stanovuje poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom
cintoríne nasledovne:
(1) Prepožičanie miesta na hrob, alebo urnu v zemi vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu na dobu
10 rokov
- 1 hrob ................................... 10 €
- 2 hrob ....................................20 €
- 3 hrob ....................................30 €
- detský hrob ............................. 5 €
- urna ........................................ 5 €
- hrobka ..................................... 70 €

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
Oznamovacia povinnosť
(1)

Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti do 3
dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku, okrem tých prípadov,
kedy podľa tohto VZN je určená iná lehota.

(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roka, platí sa ročný poplatok, resp. jeho splatná
časť od 1. dňa v mesiaci nasledujúcom po dní, keď vznikla poplatková činnosť. Za jednotlivé
mesiace do konca kalendárneho roka sa platí 1/12 sadzby, pokiaľ týmto VZN nie je stanovený
iný spôsob platenia a vyberania poplatkov.
(3) Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta smerom nahor.
(4) Ak nebudú poplatky zaplatené – odvedené – včas, alebo v správnej výške, Obec Dechtice
zvyšuje nezaplatené – neodvedené – poplatky o 50 %.

(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Dechtice o miestnych poplatkoch a poplatkoch za
poskytované služby obcou Dechtice sa uznieslo obecné zastupiteľstvo Obce Dechtice uznesením
číslo 62/2015 na svojom zasadnutí konanom dňa 10.12.2015
(3) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 4/2013 o miestnych poplatkoch a poplatkoch za
poskytované služby obcou zo dňa 14.12.2012.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.

VZN bolo vyvesené dňa 14.12.2015
Zvesený dňa:

Karol Zachar
starosta obce

